JAARVERSLAG 2016

STET The English Theatre Lange Voorhout 29 Den Haag

The English Theatre.nl

Voor u ligt het jaarverslag van Stichting The English Theatre over het jaar 2016.
Dit verslag is naar eer en geweten tot stand gekomen en bevat de volgende onderdelen
-

Jaarverslag 2016 incl overzicht voorstellingen en aantallen
Financieel jaarverslag 2016
Evaluatierapport Reconsider Your Image of Me – Iraans-Europese artist in residency
Maart 2016
Evaluatierapport The Hague Shakespeare Festival 400
April 2016
Evaluatierapport Medea – coproductie met SKEPSIS (Athene)
November 2016
Evaluatierapport STET Education 2016

Wassenaar april 2017

Jaarverslag 2016
INLEIDING
2016 heeft een mooi en vol programma gezien met een aantal voorstellingen in festival vorm (The
Hague Shakespeare 400), een internationale co-productie in de vorm van een work-in-progress
(Reconsider Your Image of Me), de viering van het 10 jarig bestaan van STET op 26 november 2016
(Lady M!) en een presentatie op locatie tijdens de internationale Feel at Home Fair in Den Haag
(Punch and Judy). Verder zijn er weer drie familievoorstellingen geweest (The Snow Queen, Danny
The Champion of the World en Cinderella). Het jong talentenprogramma GG 17 (Guildhall Graduates)
viel traditiegetrouw in september/october. De eerste voorstelling in een te programmeren kwartet
van Medea voorstellingen over de jaren 2016-2020 werd in november gepresenteerd met een
Griekse co-productie Medea met Engelse boventiteling. Het jaar werd traditiegetrouw afgesloten
met de inmiddels beroemde Dickens voorstelling A Christmas Carol.
We kijken terug op één van de meest succesvolle jaren van STET waarin alle voorstellingen zonder
onderscheid uitverkochten en nieuw wegen in de vorm van twee internationale samenwerkingen zijn
ingeslagen.
Het door STET georganiseerde The Hague Shakespeare festival heeft nu vier succesvolle jaren achter
de rug. De herdenking van de 400 jarige sterfdag van deze onsterfelijke schrijver had wereldwijd in
april plaats en STET organiseerde in samenwerking met de British Council Nederland een mooi
reflectief programma in Den Haag, dat uitmondde in een theatraal college van zeer hoog niveau in
Theater aan het Spui met als hoofdspreker Rechter Theodor Meron, president van de Mechanisms of
International Criminal Tribunals over Shakespeare and Just War.
Locatie en Samenwerkingen
Er is meer en meer samenwerking gezocht en gevonden met de podia in Den Haag, zodat de

voorstellingen van het The Hague Shakespeare 400 festival speelden in verschillende zalen in Den
Haag in het Theater aan het Spui, de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneelgebouw. Op
deze wijze heeft zich de grondslag gevormd om in 2017 deze bespeling te handhaven in een nauwere
samenwerking met het per 1 januari 2017 op te richten Nationale Theater.
In dit verband kan ook genoemd worden dat STET samenwerkte met het Zuidelijk Toneel dat
Macbeth speelde in een regie van Lucas de Man en daarmee het The Hague Shakespeare 400
programma opende.
Voor de Iraans-Europese co-productie Reconsider Your Image of Me werd gebruik gemaakt van de
Drang Studio. Terwijl de Griekse co-productie Medea in Zaal 2 van het Nationale Toneelgebouw
gepresenteerd werd.
Alle overige producties met uitzondering van de openluchtvoorstellingen, A Midsummer Night’s
Dream en Danny, the Champion of the World, vonden plaats in de Koninklijke Schouwburg in Het
Paradijs danwel de Paul Steenbergen Foyer.
STET organiseerde voor het eerst tijdens de Feel at Home in the Hague Fair in het stadhuis in Den
Haag een Punch and Judy voorstelling.
In 2016 is ook een samenwerking met het Parktheater in Eindhoven tot stand gekomen. Hiermee is
voor het eerst aan een lang gekoesterd idee, verbreding van speelmogelijkheden in Nederland,
inhoud gegeven. Twee voorstellingen zijn met succes in Eindhoven gespeeld: GG17 en A Christmas
Carol.
Positie in de stad Den Haag
Den Haag staat zich erop voor een internationale stad te zijn waarbij in ieder geval 10 % van de
bevolking uit internationale professionals en hun families bestaan, die met name werkzaam zijn bij
internationale juridische organisaties, NGO’s en bedrijven. Er is voorts een sterk groeiende
internationale groep van studenten en stagiaires. Ook is er een groep migranten met diverse
achtergronden, zoals kunstenaars, asielzoekers, vluchtelingen en economische EU en non-EU
immigranten, die voor hun communicatie Engels spreken.
STET vindt dat ondanks alle inspanningen om van Den Haag een werkelijk internationale stad te
maken er op cultureel gebied echt kansen blijven liggen. STET probeert met een klein budget toch
enige inhoud te geven aan de behoefte aan internationale theaterprogrammering in deze stad. Het is
verheugend dat STET hiervoor in de periode 2017-2020 structureel ondersteund gaat worden door
de gemeente Den Haag. We verheugen ons dan ook om samen met het per 1 januari 2017, uit een
fusie van de Koninklijke Schouwburg, het Theater aan het Spui en het Nationale Toneel, ontstane
Nationale Theater een breed internationaal theaterprogramma te brengen.
Fondsen
STET is dit jaar weer ruimschoots ondersteund geweest door de gemeente Den Haag met een kleine
jaarlijkse subsidie en twee grotere projectsubsidies. Hiernaast is een succesvol beroep gedaan op de
volgende fondsen: VSBfonds, Fonds1818, Prins Bernhard Cultuurfonds ZH, Gravin van Bylandt
Stichting, Stichting van de Berch van Heemstede, Thurkow Fonds, Zabawas, Gilles Hondius Fonds en
een anoniem fonds. Voorts is STET dit jaar ondersteund door de West Holland Investment Agency,
British Council NL, de Britse ambassade, de Griekse ambassade en de Tunesische ambassade. De

laatsten boden drankjes en hapjes aan na twee voorstellingen. Tunesian Airways heeft twee tickets
gedoneerd. De Anna Lindh foundation en het Prins Clausfonds waren nauw betrokken bij de IraansEuropese productie Reconsider Your Image of Me.
Meerjarenbeleidsplan 2017-2020
Na een afwijzend advies gevolgd door een intensieve lobbycampagne heeft de gemeente Den Haag
besloten dat STET van belang is voor de internationale programmering in Den Haag, nu het nieuw op
te richten Nationale Theater daarin nog niet voorziet. In het najaar viel de beslissing dat STET alsnog
in het Kunstenplan 2017-2020 opgenomen wordt met een jaarlijkse subsidie van € 38 300,00.
Ook de gemeente Wassenaar heeft STET opgenomen in haar culturele meerjarenbeleidsplan en stelt
voor de periode 2017-2020 jaarlijks € 2500 beschikbaar voor de openluchtvoorstellingen bij Raadhuis
de Paauw.
Crowdfunding en Kerstactie Create the Bridge
STET heeft ter gelegenheid van haar 10de verjaardag een crowdfundingcampagne gehouden die
geresulteerd heeft in een bedrag van € 1865,00. Het was hartverwarmend om de verschillende
reacties van de donoren hierop te mogen ontvangen. STET raakt kennelijk: velen droegen bij naar
vermogen en iedere € 10,00 hebben we gewaardeerd.
Traditie getrouw ondersteunt STET in het Kerst seizoen een goed doel. Dit jaar hebben we geld voor
Create the Bridge opgehaald, voor de transportkosten van goederen naar vluchtelingenkampen in
Jordanië. Het heeft het prachtige bedrag van € 1686,00 opgeleverd. Dit is het hoogste bedrag dat we
ooit hebben opgehaald.
Educatie
Educatie medewerkster Dora Szikra heeft naast de educatieve programma’s van workshops en
scholenvoorstellingen ook het hele jaar door samengewerkt met internationale verhalenvertellers
Caja van der Poel, Sahand Sahebdivani en Raphael Rodan. Ofschoon er meer activiteiten aangeboden
en afgenomen zijn zijn deze veelal wat kleinschaliger geweest waardoor de inkomsten wat achteruit
zijn gegaan. De begrotingen van scholen worden krapper en krapper en culturele activiteiten zijn
daardoor vaak niet meer zo goed mogelijk. Desondanks kan men uit het educatie rapport lezen dat
vanuit STET er een breed en divers aanbod gepresenteerd is, dat met enthousiasme ontvangen is
door de scholen. Steeds meer scholen nemen contact op voor activiteiten op scholen en we hopenn
dan ook dat 2017 weer een stijgende lijn zal laten zien. Het aangehechte Engelstalige rapport bevat
alle gegevens.
Bestuurssamenstelling 2016

Naam
Patrick Keijsers
Sharyn Cooper
Daniella Gidaly
Theo van Adrichem

Functie
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid

Sinds
01.08.2012
01.07.2011
24.06.2014
21.06.2016

max. looptijd
2 x 3 jaar
2 x 3 jaar
2 x 3 jaar
2 x 3 jaar

Uiterste
aftreeddatum
01.08.2018
01.07.2017
24.06.2020
21.06.2022

Nieuwe wegen
De Gemeente Den Haag heeft aangegeven dat STET en het nieuw te vormen Nationale Theater (HNT)
in de toekomst zullen moeten gaan samenwerken omdat HNT in de toekomst zorg zal moeten en
gaan dragen voor de internationale programmering in Den Haag. De komende jaren zullen de
organisaties met elkaar in overleg treden hoe deze samenwerking vorm en inhoud zal gaan krijgen.
Voorlopig gaat STET voort met alle onderdelen waar zij zich in de afgelopen jaren.
Analyse jaarcijfers 2016
Vanwege drie grote projecten in 2016, waarvan Reconsider Your Image of Me eigenlijk in 2015 had
moeten plaatsvinden, is het ook in financiële zin een druk jaar geweest, die in een hoge omzet heeft
geresulteerd (€ 190 361,00). Het is verheugend om te zien dat vrijwel alle voorstellingen zeer
succesvol zijn geweest en dat ofschoon in inkomsten de educatieafdeling wat achteruit is gegaan, het
aantal activiteiten voor educatie wel omhoog is gegaan. Zoals hierboven al aangegeven zijn de
budgetten van scholen zelfs met een Cultuurkaart niet voldoende om uitgebreide culturele
educatieve activiteiten te ontwikkelen. Er wordt vaker voor kleinere workshopachtige sessies
gekozen, die minder duur zijn dan een hele voorstelling. Het aanbod is in 2016 desondanks vergroot
en meer divers geworden.
De lening aan Elske van Holk zal in twee fasen worden afgelost in 2016 en 2017. Er is inmiddels een
algemene reserve opgebouwd waarmee we de ergste schommelingen in 2017 kunnen opvangen.
Uiteraard verandert er veel in 2017 omdat STET vanaf 1 januari 2017 met enige regelmaat gelden zal
ontvangen in het kader van het Meerjarenbeleidsplan, zodat er hopelijk geen continue zorg over de
cashflow meer zal zijn.
Tot slot
Concluderend kijkt het bestuur terug op een bijzonder actief jaar waarin voorlopig het The Hague
Shakespeare Festival is afgesloten, maar gestart is met een Medea cyclus. De samenwerking met het
Parktheater is een bijzondere en goede ontwikkeling en STET heeft zich in het afgelopen jaar
gepositioneerd als een serieuze speler in het internationale theater veld.
Al met al zien we de toekomst met vertrouwen tegemoet.
Den Haag, 25 april 2017
Namens het bestuur van STET The English Theatre

Elske van Holk
Directeur STET The English Theatre
ADDENDA
Aan dit verslag zijn naast het educatie jaarverslag meer uitgebreide rapportages aangehecht van
- The Hague Shakespeare Festival
- Reconsider Your Image of Me
- Medea
nu dit projecten betrof die groter dan wel co-producties waren waarvoor specifieke fondsen
geworven zijn.

OVERZICHT PROGRAMMA 2016:

The Snow Queen (5-99 yrs)

18 April 2016 Macbeth

29 and 30 January 2016
Koninklijke Schouwburg - Het Paradijs

by Het Zuidelijk Toneel - with English surtitles!
Koninklijke Schouwburg

Punch and Judy (5-99 yrs)

22 April 2016 Meher Awachri: Hamlet

31 January 2016 11.15
Feel at Home Fair
City Hall, The Hague

Zaal 2 Nationale Toneelgebouw

23 April 2016 Limbs recalling Limbs

Reconsider your Image of Me - Iranian-European
Residency

Koninklijke Schouwburg – Het Paradijs

25 March - 2 April 2016
Extra performance 2 April 17.00
Iranian-European Theatre Residency
Drang Studio - The Hague

THE HAGUE SHAKESPEARE 400

23 and 24 April 2016 Shakespeare: Macbeth (7+)

Koninklijke Schouwburg – Paul Steenbergen Foyer
18 - 24 April 2016 PROGRAMME of
SHAKESPEARE
400 commemorations
The Hague, City of Peace
and Justice
Koninklijke Schouwburg,
Nationale Toneelgebouw,
Theater aan het Spui
Voor volledige programma zie kolom hiernaast.

Shakespeare and Just War - a theatrical presentation
Sunday 24 April 2016
President Theodor Meron (MICT), Gijs Scholten van
Aschat, Tina Packer a.o.
Theater aan het Spui - The Hague

Shakespeare in the Open Air
30 Aug - 3 September 2016
A Midsummer Night's Dream
Illyria Theatre Company (UK)

Medea
10,11 en 12 November 2016
Nationale Toneel Gebouw
performed in Greek, surtitled in English
by SKEPSIS (Athens)

Roald Dahl in the Open Air (5+)
3 - 4 September 2016
Danny, the Champion of the World (5-99 yrs...)
Illyria Theatre Company (UK)
Wassenaar

HAPPY BIRTHDAY STET!
26 Nov 2016
Happy 10th birthday STET!
Reception and LADY M ! - the last ever

Guildhall Graduates 2016
21-24 September 2016
Three Solo-Pieces IS NORMAL NORMAL?
by young talent from London
Koninklijke Schouwburg, Parktheater Eindhoven

Cinderella 5+
30 September- 1 October 2016
puppet performance for the whole family
by Shona Reppe (UK)
Koninklijke Schouwburg, Paradijs

A Christmas Carol by Dickens
9 - 20 December 2016
The Hague, Muiden and Eindhoven
All-time favourite Christmas story
by Ashley Ramsden (UK)

2016 in cijfers

The Snow Queen (5-99 yrs)
29 and 30 January 2016
Koninklijke Schouwburg - Het Paradijs
3 voorstellingen
bezoekersaantal: 195 ouders en kinderen excl educatie
Rainbowcorner Books (verkoop Engelstalige kinderboeken)
Educatie programma (zie jaarverslag educatie)
Punch and Judy (5-99 yrs)
31 January 2016
1 voorstelling Feel at Home Fair,
bezoekersaantal: 45 ouders en kinderen
Onderdeel van Feel at Home Fair, waar STET een stand kreeg als
wederdienst

Reconsider Your Image of Me (co-productie)
incl fototentoonstelling
25 maart – 2 april 2016 A work in progress
2 publieke voorstellingen, 2 repetities
bezoekersaantal: 175

THE HAGUE SHAKESPEARE 400
18 - 24 April 2016 - SHAKESPEARE 400 commemorations
The Hague, City of Peace and Justice
Koninklijke Schouwburg, Nationale Toneelgebouw, Theater aan het Spui
6 voorstellingen (excl Macbeth)
bezoekersaantal: 515 excl Macbeth en educatie
Voor een volledig verslag incl educatie zie aparte evaluatie.
A Midsummer Night’s Dream en Danny Champion of the World
in de openlucht op drie locaties in Nederland
6 voorstellingen
bezoekers aantallen: 1112 Wassenaar(4); overige locaties 628 (2)
educatie workshops en voorstelling (zie jaarverslag educatie)
Jong talenten programma GG17 Is Normal Normal?
21-24 September 2016
Koninklijke Schouwburg – Het Paradijs
3 voorstellingen en 1 voorstelling Parktheater
bezoekersaantal: 165 (85 Parktheater)
educatie workshops (zie educatieverslag)

Cinderella (5+)
30 september – 1 oktober 2016
Koninklijke Schouwburg – Het Paradijs
3 voorstellingen
bezoekersaantal: 173 ouders en kinderen

Medea – opening van Medea kwartet
10 – 12 november 2016
Zaal 2 Nationale Toneelgebouw
3 voorstellingen
bezoekersaantal: 324
Educatie workshop (zie jaarverslag educatie)

Dickens’ A Christmas Carol
8 – 20 december 2016
Begeynehof Amsterdam, Koninklijke Schouwburg – Het Paradijs,
Muiderslot, Parktheater – Eindhoven
11 voorstellingen
Bezoekersaantal: 565 (8 Den Haag) overige locaties 277
Educatie 5 voorstellingen op scholen
TOTALEN 2016
14 Producties
1 Theatraal College
39 voorstellingen waarvan 6 buiten Den Haag
10 educatieve programma’s zoals workshops en scholenvoorstellingen
4259 bezoekers waarvan 3269 in de Haagse regio
757 Leerlingen BO en 1034 leerlingen VO (zie educatie evaluatierapport)

Financieel Jaarverslag 2016

STET The English Theatre
Financieel Verslag 2016
inhoud

Inleiding
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Functionele exploitatierekening
Toelichting bij de balans
Toelichting bij de functionele exploitatierekening

STET The English Theatre
Financieel Verslag 2016
Inleiding
Financiering
Subsidie Gemeente Den Haag
Voor het jaar 2016 is toegezegd
Subsidie overige overheden
Voor lopende projecten is door overige overheden ontvangen
Jaarverslag 2016
Totaal subsidies en bijdragen

Exploitatie 2016
In het verslagjaar 2016 is een exploitatieresultaat ontstaan van
Begroot was een resultaat van
Resultaat ten opzichte van begroting

Het eigen vermogen bedroeg per 1 januari 2016
Bij: ontvangen subsidies en bijdragen 2016
Bij: directe- en indirecte opbrengsten en rentebaten
Af: lasten 2016
Saldo van het eigen vermogen per 31 december 2016

€

7.000

€

57.374

€

64.374

€
€
€

5.021
5.021

€
€
€
€
€
€
€

7.623
103.982
111.605
86.166
197.771
185.127
12.644

STET The English Theatre
Financieel Verslag 2016
Verschillenanalyse

BATEN

Resultaat
2016

Resultaat
2015

Verschil

Opbrengsten
Directe inkomsten (6)
Publieksinkomsten
Overige inkomsten
Totaal directe opbrengsten

€
€
€

71.037 €
15.342 €
86.379 €

63.124 €
3.203 €
66.327 €

7.913
12.139
20.052

Indirecte inkomsten (7)
Totaal opbrengsten

€
€

- €
- €

- €
- €

-

Bijdragen (8)
Projectsubsidies publiek
Projectsubsidies privaat
Totaal bijdragen

€
€
€

64.374 €
39.608 €
103.982 €

25.099 €
14.873 €
39.972 €

39.275
24.735
64.010

Som der baten

€

190.361 €

106.299 €

84.062

LASTEN
Beheerslasten: Personeelslasten (9)
Beheerslasten: Materiële lasten (10)
Totaal beheerslasten

€
€
€

2.000 €
9.703 €
11.703 €

- €
9.286 €
9.286 €

2.000
417
2.417

Activiteitenlasten: Personeelslasten (11)
Activiteitenlasten: Materiële lasten (12)
Totaal activiteitenlasten

€
€
€

114.854 €
58.570 €
173.424 €

72.191 €
24.995 €
97.186 €

42.663
33.575
76.238

Som der lasten

€

185.127 €

106.472 €

78.655

Saldo rentebaten en -lasten

€

-213 €

-28 €

-185

Saldo uit gewone bedrijfsoefening

€

5.021 €

-202 €

5.223

Saldo buitengewone baten en lasten

€

- €

- €

-

Exploitatiesaldo

€

5.021 €

-468 €

5.489

STET The English Theatre
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 boek
2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving RL640 organisaties zonder winststreven
uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd
op de historische kosten en kostprijzen.
Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Jaarverslag 2016
Algemeen
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs.
Toelichtingen op posten in de balans en functionele jaarrekening zijn in de jaarrekening
genummerd.
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd
gebleven ten opzichte van het vorig jaar.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, onder aftrek van lineaire
afschrijvingen gedurende de geschatte economische levensduur, rekening houdend met een
eventuele restwaarde.
Materiële vaste activa aangeschaft gedurende het boekjaar worden naar tijdsgelang
afgeschreven.

Vorderingen, schulden, overlopende activa en passiva
De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen
tegen nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van
verwachte oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en depositio's met een looptijd korter dan
twaalf maanden.

STET The English Theatre
Financieel Verslag 2016

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde
prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar.
De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.
Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin zij voorzienbaar zijn.

Opbrengsten en bijdragen
Opbrengsten (uit de levering van diensten) geschieden naar rato van de geleverde prestaties,
gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te
verrichten diensten.
Subsidies, niet zijnde investeringssubsidies, worden in het resultaat verantwoord zodra het
waarschijnlijk is dat de desbetreffende subsidies zullen worden ontvangen en voorzover de
daarmee samenhangende bestedingen zijn verricht.

Lasten
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben. Lonen, salarissen en sociale lasten en pensioenen worden op grond
van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de exploitatierekening voor zover ze verschuldigd zijn
aan werknemers.
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de
verwachte levensduur van het actief.
Rentebaten en -lasten
Rentebaten en -lasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de betreffende activa en passiva.

STET The English Theatre
Financieel Verslag 2016
de balans

ACTIVA

2016

2015

Jaarverslag 2016
Vaste activa (1)
Materiële vaste activa

€

-

€

-

totaal vaste activa

€

-

€

-

Debiteuren

€

4.395

€

2.375

Overige vorderingen en overlopende activa

€

26.039

€

-13.506

Totaal vorderingen

€

30.435

€

-11.131

Liquide middelen (3)
Bank
Kas

€
€

4.069
143

€
€

36.165
96

totaal liquide middelen

€

4.211

€

36.261

€

34.647

€

25.131

Vorderingen (2)

De liquide middelen zijn vrij opeisbaar.

totalen

STET The English Theatre
Financieel Verslag 2016
per 31 december 2016

PASSIVA

2016

2015

Eigen vermogen (4)
Algemene reserve

€

12.644

€

7.623

€

-

€

-

Crediteuren
Belastingschulden
Overige schulden en overlopende passiva

€
€
€

14.374
-6.062
13.691

€
€
€

696
-867
17.678

totaal kortlopende schulden

€

22.003

€

17.508

totalen

€

34.647

€

25.131

Langlopende schulden (5)

totaal langlopende schulden

Kortlopende schulden (6)

STET The English Theatre
Financieel Verslag 2016
Functionele exploitatierekening

BATEN

2016

2015

Opbrengsten
Directe inkomsten (6)
Publieksinkomsten
Overige inkomsten
sponsoring en overige bijdragen
Totaal directe inkomsten

€
€
€
€

71.037
2.463
12.879
86.379

€
€
€
€

63.124
1.850
1.353
66.327

Indirecte inkomsten (7)
overige indirecte inkomsten
Totaal opbrengsten

€
€

-

€
€

-

Bijdragen (8)
Bijdrage uit publieke middelen
bijdragen private middeen
Totaal bijdragen

€
€
€

64.374
39.608
103.982

€
€
€

25.099
14.873
39.972

Som der baten

€

190.361

€ 106.299

LASTEN
Beheerslasten: Personeelslasten (9)
Beheerslasten: Materiele lasten (10)
Totaal beheerslasten

€
€
€

2.000
9.703
11.703

€
€
€

9.286
9.286

Activiteitenlasten: Personeelslasten (11)
Activiteitenlasten: Materiele lasten (12)
Totaal activiteitenlasten

€
€
€

114.854
58.570
173.424

€
€
€

72.191
24.995
97.186

Som der lasten

€

185.127

€ 106.472

Saldo rentebaten en -lasten

€

-213

€

-28

Saldo uit gewone bedrijfsoefening

€

5.021

€

-202

Saldo buitengewone baten en lasten

€

-

€

-266

Exploitatiesaldo

€

5.021

€

-468

STET The English Theatre
Financieel Verslag 2016
Functionele exploitatierekening (vervolg)

2016

2015

Resultaatbestemming
Algemene reserve

€

5.021

Mutatie eigen vermogen

€

5.021

€
€
€

-468
-468
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Toelichting balans
ACTIVA
1. Materiele vaste activa
Totale boekwaarde materiele vaste activa per 31 december 2015
Totale boekwaarde materiele vaste activa per 31 december 2016

€
€

2. Vorderingen
Debiteuren
Saldo Conform subadministratie debiteuren

€

4.395

€

2.375

Overige vorderingen en overlopende activa
Te ontvangen subsidies en fondsbijdragen
Vooruit betaalde bedragen
nog te ontvangen bedragen
vooruit ontvangen bedragen
borgsommen
overige vorderingen

€
€
€
€
€
€

25.546
993
-500
-

€
€
€
€
€
€

3.000
2.517
-18.523
-500
-

3. Liquide middelen
De aanwezige gelden per 31 december bestaan uit:
ABN Amro betaalrekening
€
ABN Amro spaarrekening
€
Paypal rekening courant
€

3.698
371
-

€
€
€

4.095
31.962
108

143

€

96

Kas
De gelden op de bankrekening zijn vrij opneembaar.

2016

-

€

2015
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Toelichting balans
PASSIVA
4. Eigen vermogen
Algemene reserve

€

2016
12.644

€

2015
7.623

Verloopstaat Eigen Vermogen
Algemene reserve begin boekjaar
Exloitatiesaldo 2016
Algemene reserve einde boekjaar

€
€
€

7.623
5.021
12.644

€
€
€

8.091
-468
7.623

5. Langlopende schulden
langlopende schulden

€

-

6. Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers
Saldo conform subadministratie crediteuren

€

14.374

€

696

Belastingen
Omzetbelasting

€

-6.062

€

-867

Overige schulden en overlopende passiva
Te betalen projectkosten
Nog te betalen overige kosten
administratie- en accountantskosten
Lening E.M.C.J. van Holk
Rente lening van Holk

€
€
€
€
€

6.522
7.345
-

€
€
€
€
€

10.727
7.063
-

Transitorische posten

€

-177

€

-112

€-
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BATEN

2016

2015

6. Directe inkomsten
Publieksinkomsten
Uitkoopsommen & garantie
Recettes/partages
Omzet educatieve activiteiten
overige voorstellingsinkomsten
Totaal publieksinkomsten

€
€
€
€
€

5.350
49.792
15.185
710
71.037

€
€
€
€
€

7.050
32.804
21.880
1.390
63.124

Overige inkomsten
commissie verkoop voorstellingen
bijdrage coproducenten
overige directe inkomsten
Totaal overige inkomsten

€
€
€
€

1.350
1.113
2.463

€
€
€
€

1.850
1.850

Sponsoring en overige bijdragen
Sponsoring en overige bijdragen
donaties
Totaal sponsoring en overige bijdragen

€
€
€

5.495
7.384
12.879

€
€
€

1.553
-200
1.353

7. Indirecte inkomsten
Overige indirecte inkomsten
Totaal indirecte inkomsten

€
€

-

€
€

-

€
€
€
€

7.000
13.949
40.925
2.500

€

64.374

€
€
€
€
€
€

7.000
3.899
11.700
2.500
25.099

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

12.264
2.000
6.000
9.000
1.500
1.500
7.344
39.608

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2.000
2.000
2.000
6.873
2.000
14.873

8. Bijdragen
Bijdragen uit publieke middelen
Structurele subsidie Gemeente Den Haag
NFPK SKIP regeling
Projectsubsidie Gemeente Den Haag
Gemeente Wassenaar
overige publieke middelen
Totaal bijdragen uit publieke middelen
bijdragen uit private middelen
VSB Fonds
M.a.o.c. Gravin van Bylandt Stichting
ZABAWAS
Van de Bergh van Heemstede stichting
Prins Bernhard Cultuurfonds ZH
Sint Nicolaas Gasthuis
Thurkow Stichting
KunstenIsrael
Fonds 1818
Gilles Hondius Foundation
overige fondsen
Totaal bijdragen uit private middelen
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LASTEN

2016

2015

Beheerslasten: personeel
directeur STET Elske van Holk
Totaal beheerslasten personeel

€
€

2.000
2.000,00

€
€

10. Beheerslasten: Materiele lasten
Huisvesting
Huur

€

-

€

-

Afschrijvingen
Afschrijvingen kantoorinventaris

€

-

€

-

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

807
421
1.690
77
3.981
92
115
824
253
1.261

€
€
€

182
9.703

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.057
472
1.539
28
2.788
92
562
925
79
1.436
233
75
9.286

Kantoorkosten
Kantoorbehoeften en drukwerk
automatiseringskosten
Contributies en abonnementen
Telecommunicatiekosten
Porti
Administratie en accountantskosten
algemene publiciteitskosten
Bedrijfsverzekering/lasten
Representatiekosten
Reis/verblijfkosten
scholingskosten
Diverse kosten
giften en donaties
bank- en girokosten
kosten paypal
Totaal beheerslasten:Materiele lasten

-
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LASTEN
11. Activiteitenlasten: Personeelslasten
programmakosten
programmakosten educatie
Projectleiding, productie & techniek
Vormgeving
educatie
medewerker marketing
Overig Personeel
Vrijwilligers
overige personeelskosten
Totaal activiteitenlasten: Personeelslasten

2016

2015

€
€
€
€
€
€
€
€
€

79.643
3.150
13.850
10.073
7.000
400
737
€ 114.854

€
€
€
€
€
€
€
€
€

43.398
10.685
4.725
9.280
2.500
600
1.003
€ 72.191

Décor/kostuums/rekwisieten
Techniek/electronica/huur apparatuur
locatiekosten incl repetitieruimte
Transport-/reis- en verblijfkosten
auteursrechten
Overige kosten productie
Subtotaal

€
€
€
€
€
€
€

819
29
14.725
22.657
8.667
46.897

€
€
€
€
€
€
€

52
54
5.859
9.467
250
209
15.891

Publiciteit
publiciteit en website
vormgeving & drukwerk
advertenties en verspreiding drukwerk
foto / video
kosten educatie
Overige kosten publiciteit incl ticketing
Subtotaal

€
€
€
€
€
€
€

261
4.532
745
1.883
73
2.924
10.417

€
€
€
€
€
€
€

1.091
3.676
1.459
55
1.339
7.619

€
€

1.256
1.256

€
€

1.485
1.485

€

58.570

€

24.995

12. Activiteitenlasten: Materiele lasten

STET The English Theatre
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Bijzondere kosten
Overige bijzondere kosten
Subtotaal
Totaal activiteitenlasten: Materiele lasten

EVALUATIE
RECONSIDER YOUR IMAGE OF ME
21 maart – 2 april 2016
Iranian – European Artist Residency
Drang Studio, Schelpkade 45, Den Haag
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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Van 21 maart tot 2 april 2016 zijn de Iraanse theater regisseur Arvand Dashtaray (Virgule PAC) en de
Nederlandse dramaturg Cecile Brommer (o.a. jurylid van de Nederlandse Theaterjury) samen met
een groep acteurs uit Iran, Nederland, Groot Brittannië, Hongarije en Duitsland in Den Haag
neergestreken als artists in residence. Oorspronkelijk zou deze residency in het Movies that Matter
festival plaatsvinden, maar omdat sommige met name Iraanse spelers daarmee mogelijk in
problemen zouden kunnen komen, is besloten het project los te ontwikkelen. Zij hebben vervolgens
een week lang gewerkt in de Drangstudio (Den Haag) rondom het thema, culturele misverstanden en
vooroordelen en de rol van theater daarbij.

Deze artists-in-residence week was het vervolg op een eerste theatraal onderzoek in Iran naar
beelden en vooroordelen over de Ander. In november 2014 is de voorstelling LONDON ROME
TEHRAN AMSTERDAM Reconsider your image of me geproduceerd in het Hafez theater (Teheran),
waar het een maand lang voor uitverkochte zalen gespeeld is, waarna het nogmaals gespeeld werd
tijdens het Fajr International Theatre Festival (Teheran) in 2015.
Regisseur Dashtaray en dramaturg Brommer hebben in samenwerking met de Iraanse schrijfster
Naghmeh Samini op basis van het eerder verzamelde materiaal een verhaallijn ontwikkeld voor drie
paren van gemengde nationaliteit. Deze verhalen werden nader uitgewerkt tijdens de week in de
Drangstudio doormiddel van met name improvisaties. De eigen ervaringen van regisseur Dashtaray,
wiens partner Nederlandse is, waren daarbij ook belangrijk. Het maakproces omvatte tevens de
vraag wat de rol en kracht van kunst en theater is en kan zijn voor en bij deze vragen.
De Iraanse acteurs Saber Abar, Hassan Majooni en Diba Khatami, de Hongaarse actrice Nastasha
Stork en de Nederlandse acteurs Marene Miller en Michaël Bloos namen in dit project deel als
artists-in-residence.
Op woensdag- en donderdagavond waren er open repetities georganiseerd voor belangstellenden,
waar na afloop een gesprek mee werd gevoerd voor extra input voor de voorstellingen. Deze open
repetities bleken zeer populair en zaten beide keren vrijwel vol. Op zaterdag 2 april zijn er twee
publieke voorstellingen geweest. Vanwege de grote toeloop was er een extra matinee voorstelling
ingevoegd. De reacties van het publiek waren zeer bijzonder en varieerden van totale bewondering
tot grote woede. Dit was precies wat de makers voor ogen stond: een discussie over de vragen die
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gesteld werden en het middel (theater) dat daarbij gebruikt werd. Beide stonden ter discussie en dat
hebben we geweten.
De voorstelling

De voorstelling heeft uiteindelijk de vorm gekregen van een auditie waarbij het publiek voor de
“definitieve” voorstelling, die pas later in Teheran te zien zou zijn, moest aangeven welke van de drie
paren het meest intercultureel divers en interessant was. Zij kregen daarvoor een vragenlijst
uitgereikt aan het begin van de voorstelling. Of het om een realityvoorstelling ging of een
theatervoorstelling bleef in het midden en vele leden van het publiek werden daardoor geprikkeld
om te reageren en niet alleen op de inhoud maar ook op de wijze dat het stuk gepresenteerd werd.
Ofschoon vrijwel alle teksten van te voren uitgewerkt waren met de acteurs was de volgorde waarin
ze aan de orde kwamen iedere voorstelling anders omdat het publiek daarin ook een rol kreeg. De
wijze waarop de ‘auditie’ vorm kreeg door vragen van de regisseur aan de paren was voor sommige
publieksleden al reden om te reageren, zonder zich te realiseren dat zij daarmee medespelers
werden in het stuk. De eigen gedachten over interculturele vraagstukken werd geprikkeld en liet veel
zien over waar het publiek mee bezig was. Dat het middel theater en niet reality bleek te zijn, was
voor sommigen een ontgoocheling en voor anderen nu juist de essentie. De voorstelling eindigde
uiteindelijk in een tableau vivant waaruit duidelijk werd dat het hier om een theatervoorstelling ging
en niet een realityshow. Maar wel een voorstelling waarbij de toeschouwers zelf een eigen rol in
hadden gespeeld.
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Fototentoonstelling

Naast de voorstelling was er in het weekend een tentoonstelling te zien zijn van een selectie van de
foto’s die bijna 1000 mensen achterlieten op de facebook pagina Reconsider Your Image of Me, ter
ondersteuning van de verklaring dat ieder mens welk publiek imago ze ook mogen hebben, de kans
moet krijgen opnieuw bezien te worden zonder vooroordelen en misverstanden. Deze
tentoonstelling werd in samenwerking met de Anna Lindh Foundation in Nederland gebracht. Het
idee was dat deze tentoonstelling op meerdere plaatsen in Nederland vertoond zou gaan worden,
maar helaas heeft dat geen doorgang gevonden, omdat de twee organiserende partners in dit
project zich om hun moverende redenen terug hebben getrokken.
Conclusie
Er kan geen andere conclusie zijn dan dat dit project een groot succes is geweest. De interactie met
het publiek was soms heftig maar altijd respectvol en interessant. De acteurs hebben in een heel
hoog tempo zich de teksten eigen gemaakt en de vorm waarin het stuk gepresenteerd werd als
reality show, dat uiteindelijk toch theater bleek te zijn, was verrassend en deed veel stof opwaaien.
We bereikten er een breed en vooral ook jong publiek mee dat zich graag in de discussies storten.
De samenwerking met Drang was bijzonder plezierig. De faciliteit was uitstekend geschikt voor een
dergelijk project en is zeker voor herhaling vatbaar.

Pers: Uitgebreid artikel in Den Haag Centraal (24 maart 2016) dat
zeker ook de interesse van het publiek heeft gewekt.
(http://publications.epublisherworld.com/denhaagcentraalApp/15424)

Financieel
Dankzij steun vanuit de gemeente Den Haag, die bovendien toestemming gaf om het stuk een half
jaar uit te stellen, en de SKIP regeling van het Fonds voor de Podiumkunsten en ook de goede
verkoopcijfers (175 verkochte kaarten) hebben we dit project ook financieel succesvol kunnen
afsluiten.
De fototentoonstelling werd ondersteund door de Anna Lindh Foundation.

Vervolg
Deze voorstelling is in Teheran in november 2016 (City Theater) en in januari 2017 (internationale
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theaterfestival Fajr) voor uitverkochte zalen gespeeld. In de laatste voorstelling is de rol van Michael
Bloos overgenomen door Roland Haufe. Het ontving interessant genoeg vergelijkbare heftige reacties
vanuit het publiek terwijl het in een andere culturele omgeving speelde.
Dit project is tot stand gekomen met steun van de gemeente Den Haag en het Fonds voor de
Podiumkunsten (SKIP) en de Anna Lindh Foundation.
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Patron His Excellency the Ambassador
of Great Britain, Sir Geoffrey Adams

EINDRAPPORT
The Hague Shakespeare 400 Festival

Inleiding
STET The English Theatre is in 2006 opgericht met als doel hoogwaardig professioneel Engelstalig
theater in Nederland, en met name in Den Haag, te brengen. STET is, samen met de Koninklijke
Schouwburg en Het Vijfde Bedrijf, een van de grondleggers van het The Hague Shakespeare Festival
in 2013.
In november 2013 heeft het eerste The Hague Shakespeare Festival (THSF): Shakespeare and
Women, in de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel gebouw plaatsgevonden.
In november 2014 volgde het Shakespeare Fringe weekend in Zaal 3 van het Theater aan het Spui. Dit
weekend concentreerde zich op jonge makers en hun fascinatie voor Shakespeare.
Gezelschappen en spelers uit de Verenigde Staten, Groot Brittannië, Israel en Nederland
presenteerden een interessant en succesvol programma.
In april 2015 bracht THSF het Shakespeare Kids & Teens Fringe weekend dat volledig gericht was op
kinderen vanaf 5 jaar en jongeren tot ongeveer 20 jaar. De publieke voorstellingen in het weekend en
de educatieve activiteiten die rondom dit weekend georganiseerd werden, waren een enorm succes.
We bereikten bijna 1250 kinderen en jongeren met dit programma.
Kenmerk van deze en alle eerdere edities is dat het geheel toegankelijk is voor niet-Nederlandstaligen, dus dat de hoofdtaal Engels is. In Shakespeare 400 vonden we het belangrijk om ook
Nederlandse Shakespeare interpretaties te brengen in de eigen – Nederlandse – taal. We hadden er
dan ook voor gekozen om een aantal onderdelen te laten boventitelen, zoals de Macbeth van het
Zuidelijk Toneel en de presentaties van Gijs Scholten van Aschat en Pierre Bokma, tijdens het
theatercollege op zondag 24 april. De voertaal is verder tijdens het gehele weekend Engels geweest.

SHAKESPEARE 400 en Den Haag, de stad van Vrede en Recht
23 april 1616 - 23 april 2016 Shakespeare’s sterfdag 400 jaar geleden, een herdenking
Op 23 april 1616 stierf William Shakespeare. De wereld verloor een van haar grootste schrijvers en
dichters. Shakespeare was al in zijn eigen dagen een gewilde schrijver en zijn nalatenschap is tot op
heden eigenlijk onovertroffen. Ter herdenking van zijn 400 jarige sterfdag worden en zijn er
wereldwijd activiteiten ontplooid, zo ook in Den Haag van 18 tot en met24 april.
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Het The Hague Shakespeare Festival (THSF) heeft voor dit herdenkingsjaar de titel Shakespeare 400
aangenomen met als thema Shakespeare and Politics , spiegel van de stad Den Haag, de
internationale stad van recht en vrede. De gelaagdheid van Shakespeare’s werk met universele
thema’s die naar lokale omstandigheden vertaald worden, heeft overeenkomsten met het
internationale recht dat in de verschillende juridische fora in Den Haag gegenereerd wordt. Het is
algemeen en internationaal geldend, maar moet lokaal zijn weerslag vinden en uitvoering krijgen.

Het programma
Macbeth – Zuidelijk Toneel
Maandag 18 april 2016 Koninklijke Schouwburg (Grote Zaal)
Naar aanleiding van een op maandag 18 april reeds
aanwezige interessante programmering van Macbeth
van het Zuidelijk Toneel (HZT) in de Koninklijke
Schouwburg, hebben we contact opgenomen om een
mogelijke samenwerking met het Zuidelijk Toneel
binnen het thema van Shakespeare 400 te
onderzoeken.
Het is verheugend te kunnen meedelen dat een
dergelijke samenwerking inderdaad tot stand is gekomen. HZT heeft geïnspireerd door en mede met
hulp van STET de voorstelling Macbeth van boventiteling voorzien, waardoor het stuk in Amsterdam,
Utrecht en Rotterdam ook toegankelijk was voor in Nederland levende internationals die geen of
onvoldoende Nederlands spreken.
Daarnaast is het nu mogelijk het stuk ook buiten Nederland te gaan spelen, waarvoor inmiddels
enkele mogelijkheden onderzocht worden. We zijn blij daar een kleine rol in te hebben kunnen
spelen.
STET heeft de voorstelling binnen de internationale gemeenschap gepromoot en ofschoon het niet
eenvoudig is om uit het ticketsysteem van de Koninklijke Schouwburg te destilleren welke
nationaliteit de bezoeker heeft, kan gesteld worden dat hierdoor zeker een belangrijk aantal
internationals aanwezig was.

Hamlet Vrijdag 22 april – Nationale Toneel Gebouw
Hamlet is ontwikkeld door de jonge Tunesische
theatermaker en acteur Meher Awachri (1984).
Awachri was eerder in Nederland met de succesvolle
voorstelling D-SISYPHE (nov 2013). Deze was onderdeel
van het festival Dancing on the Edge in Korzo. Zijn
nieuwste dans-theaterproductie Plastic opende
recentelijk het Dancing on the Edge Festival in de
Brakke Grond in Amsterdam (november 2015).
De jonge groep acteurs uit Tunesië bracht een energieke, bijzondere voorstelling, gespeeld in klassiek
Tunesisch- Arabisch met Engelse boventiteling. Muziek en dans vormen een integraal onderdeel van
het theatrale werk. Hamlet is ontwikkeld in 2014 en was ondermeer te zien in het Kerala festival in
India. Het is buitengoed ontvangen in zowel Tunesië als in Kerala.
De voorstelling was experimenteel van aard en zeker als vernieuwend te kenmerken. De combinatie
van dans,muziek, videobeelden en theater werkte over het algemeen heel goed. De verhaallijn van
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Shakespeare’s Hamlet was niet voortdurend kenbaar voor het publiek, maar
de vorm die gekozen was, was spannend en interessant.
Na afloop van de voorstelling was de mogelijkheid met de makers na te
praten in de NT foyer. Het was een levendige nazit, waar velen hun vragen
kwijt konden. Het was redelijk goed bezocht (ongeveer 65 bezoekers), gelet
op het karakter en de vorm van de voorstelling die voor velen best een
uitdaging bood. De feedback was over het algemeen zeer positief en het feit
dat STET een dergelijke programmering had gebracht, werd als verfrissend
ervaren
.
De Tunesische ambassade in Den Haag bood de bezoekers na afloop in de foyer nog een glas
Tunesische wijn aan.
Tunis Air stelde voor de marketing van het stuk twee vliegtickets beschikbaar, die verloot zijn onder
het publiek.
Limbs recalling Limbs
Zaterdag 23 april – Koninklijke Schouwburg – Het Paradijs
Reading van een nieuw geschreven werk van de Haagse
theaterschrijfster Ninke Overbeek
STET heeft al geruime tijd contact met Ninke Overbeek.
Toen zij voor een muziekproductie in THSF cross-overs
samen werd gebracht met een jonge Ghanese componist, is
het idee opgekomen om enkele personages van
Shakespeare elkaar te laten ontmoeten in een theatrale
setting. Zij gaan een eigen leven leiden en nemen stelling
vanuit hun Shakespeareaanse karakters in hedendaagse situaties.

STET vindt het belangrijk jonge schrijvers en theatermakers te betrekken bij haar werk en we waren
dan ook bijzonder verheugd in Ninke Overbeek een partner te hebben gevonden, die geïnteresseerd
is om in het Engels te schrijven. Haar stuk zal onderdeel vormen van de MA Cultural Analysis, die zij
dit jaar volgt aan de Universiteit van Amsterdam.
Het heeft geresulteerd in het stuk Limbs recalling Limbs. Ninke heeft de “body-politics” van
Shakespeare onderzocht en gebruikte daarvoor de personages van o.a. Joan of Arc, Portia, Ophelia.
Hoeveel macht hebben ze over hun eigen ledematen? Wat wordt van hen gevraagd? Kunnen ze
zichzelf verdedigen? Geven deze teksten ons inzicht in de ‘body-politics’ van vandaag de dag? Ninke
heeft beelden in taal ontwikkeld om deze vragen te beantwoorden.
De jonge acteurs Gerty van de Perre (Club Gewalt) en
Patrick Mathurin (o.a. bekend als de nieuwe
Sinterklaas) hebben de tekst in een intensieve
repetitiedag samen met de Amerikaans-Britse
regisseur en Shakespeare kenner Tina Packer
(Shakespeare and Company, Lennox, Massachussettes
USA) voorbereid. STET heeft in het eerste THSF ook
samengewerkt met Tina Packer en haar gevraagd
ditmaal terug te keren om dit project te begeleiden en
deel te nemen aan het theatraal college dat het THSF400 afgerond heeft.
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STET heeft in alle THSF edities aandacht gegeven aan de interculturele theatrale dialoog, tussen
theatermakers komende uit verschillende theatertradities. Zowel Gerty als Patrick zijn in Nederland
opgeleide acteurs (CodArts, Rotterdam en Theateracademie Arnhem), terwijl Tina’s achtergrond Brits
is (RADA-Londen),en ze inmiddels al bijna 40 jaar in Amerika werkzaam is. Ninke Overbeek heeft als
de schrijver ook geparticipeerd in de repetitie. Voor alle deelnemers is dit een verrijkende ervaring
geweest. Door de teksten van Ninke uit te spreken, kregen ze een diepere en vooral meer
emotionele lading, die Ninke zelf ook verraste.
Het publiek was onder de indruk en de nabespreking was bijzonder levendig met vele vragen aan
zowel de acteurs naar hun ervaring met zo’n nieuwe tekst als aan Ninke over het schrijfproces en het
vervolgens presenteren aan de ‘wereld’ van de tekst. Voor allen, dus zowel het publiek als de spelers,
gold dat de uitkomst van de samenwerking als bijzonder positief werd ervaren.
Macbeth door het Britse jeugdtheater gezelschap Infinite Jest
Zaterdag 23 en zondag 24 april 2016 Koninklijke Schouwburg – Paul Steenbergen Foyer
In de voorgaande edities van THSF hebben we ook veel aandacht
gegeven aan kinderen en jongeren. Er is een groot tekort aan
Engelstalige voorstellingen voor jonge kinderen en families. De
samenwerking met het Londonse Shakespeare jeugdgezelschap
Infinite Jest is in 2013 gestart en zij brachten in het 2013 THSF
Much Ado about Nothing, in 2015 Twelfth Night en hebben in
deze THSF400 editie Macbeth gebracht. We realiseerden ons dat
dit een gedurfde keuze was van het gezelschap. Macbeth is niet een makkelijk stuk waarin geweld
een groot aandeel heeft. Gelet op onze ervaringen met Infinite Jest durfden we dit toch aan. En
terecht..
Het gezelschap Infinite Jest is in 2009 opgericht door Fiona
Putman en Henry Everett en heeft ruime ervaring met
Shakespeare voor kinderen. Ze nemen hun jonge publiek
volledig serieus. De jeugd producties zijn weliswaar nooit langer
dan een uur, maar er wordt gebruik gemaakt van de originele
teksten van Shakespeare in een vrolijke decor dat kinderen
uitnodigt om te kijken. Goed jeugdtheater
boeit alle leeftijden en de feedback van
het publiek is precies dat geweest.
In deze editie zijn deze jeugdvoorstellingen dan ook gepresenteerd als
voorstellingen voor alle leeftijden in plaats van 5+.
We kunnen met een gerust hart stellen dat dit een van de beste
jeugdvoorstellingen is geweest die we gezien hebben van Infinite Jest. De regie
was moderner en strakker in opzet. Samen met de mooie belichting van Vassilis
Apostolatos, STET’s eigen lichtontwerper, en het gebruik van klank, muziek en
poppenspel werd een magische wereld gecreëerd, die ondanks de zware
thematiek heel toegankelijk was voor kinderen en jongeren. Het unieke van
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Infinite Jest is dat zij de oorspronkelijke teksten van Shakespeare gebruiken op een wijze die voor
jongeren en kinderen begrijpelijk is zonder ‘dumbing down’.
Van de drie voorstellingen waren twee uitverkocht waaruit weer moge blijken hoe belangrijk het is
om Engelstalig jeugdtheater in het programma te hebben staan.
Voor een video impressie van de voorstelling, verwijzen we naar de website van Infinite Jest :
http://infinitejest.co.uk/life-skill-course/current-shows/
OPEN WORKSHOP
Voorafgaande aan de zaterdagochtend voorstelling was er om 9 uur een open workshop
georganiseerd. De workshop werd gegeven door de Infinite Jest acteurs en bezocht door 20 kinderen
tussen de 5 en 10 jaar. De feedback van ouders en kinderen was zeer positief. Een dergelijke openworkshop is zeker voor herhaling vatbaar.

FEEDBACK

op de voorstelling en de voorafgaande workshop:
My students thoroughly enjoyed the performance of Macbeth by Infinite Jest. It was pitched at a
great level for secondary students with some prior knowledge of the play. The company had
adapted the play in an imaginative and creative way making the original language really come to
life. My students particularly liked the use of sound effects, puppets and some audience
participation. They were engaged throughout and had lots to say about it afterwards. We hope
we can see another performance next year!
(Clare Carton, European School, 20 May 2016)

Uit anonieme survey naar de Macbeth Performance
Excellent Ensemble and as good as last year! Wish They Would Come monthly!
5/10/2016 1:25 PM
My son liked that the same people played different characters
5/9/2016 6:25 PM
The performance was outstanding. The mixture of theatre and music was lovely, as well as the use
of puppets and props. Macbeth was brought to life in a child-accessible way, which I thought was
clever! Well done to all involved! You can never start too early introducing the richness of
Shakespeare's work to the young.
5/9/2016 6:11 PM
Brilliant and vibrant
5/9/2016 5:14 PM
Please bring the group back with another production! Such high quality theatre is what we need!
5/9/2016 5:04 PM
Great performance, at times difficult language but I summed up the story to my daughter
beforehand and she had no problems following (and that not being a native English speaker).
Nicely put together, not an easy play hence even more of an achievement!
5/9/2016 2:33 PM
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Theatraal College Shakespeare en Internationaal Recht
Zondag 24 april Het Nationale Toneel gebouw
Op zondag 24 april is in het Theater aan het Spui een interdisciplinaire ontmoeting georganiseerd
tussen internationale juristen en theatermakers tijdens een publiekelijk toegankelijk theater college
met als thema de actualiteit van Shakespeare’s inzichten in vrede en recht.
Keynote speaker was de Amerikaanse, in Polen geboren
rechter, Mr Theodore Meron, president van the Mechanism
for International Criminal Tribunals (voorheen president van
het International Criminal Tribunal for former Yougoslavia
(ICTY)), die een presentatie gaf, getiteld: Shakespeare and
Just War: Henri V in France.
De bijeenkomst werd gemodereerd door Henriette
Koomans, gastdocent aan de prestigieuze business school
MIT Sloane (Boston – USA) in het traject Shakespeare and
Leadership. Zij werkt tevens samen met Jaap van Muijen, aan de Nijenrode Business University,
De presentatie werd geopend door de Britse ambassadeur
in Nederland, Sir Geoffrey Adams, die aangaf dat
Shakespeare niet van de Britten was maar van de wereld,
waarmee de universaliteit van zijn werk aangegeven werd.
Keynote spreker Meron is naast een eminente jurist ook een
groot Shakespeare kenner. Hij publiceerde in 1993 en 1998
twee boeken over de relatie van Shakespeare en het
international recht : Henry’s Wars and Shakespeare’s Laws
(Oxford University Press 1993) en Bloody Constraint: War
and Chivalry in Shakespeare (Oxford University Press 1998)
Zijn presentatie werd ondersteund en geïllustreerd met een aantal speciaal geselecteerde scenes, uit
de Koningsstukken: Henry V en Richard II. Ook werd de recent in de British Library gevonden tekst
van Thomas More in het gelijknamige stuk gebracht. Het stuk Thomas More is een co-product van
verschillende schrijvers waarvan Shakespeare er één was. Deze scene, waarvan bewezen is dat hij
geschreven is door Shakespeare, adresseert de komst van
vluchtelingen in Londen en het geringe animo onder de
burgerij hen op te nemen. Het toont aan dat Shakespeare’s
teksten soms verrassend actueel kunnen zijn. Wij waren
heel trots hiermee een Nederlandse première aan deze
scene te hebben kunnen geven. De scenes werden
gespeeld door de Nederlandse Shakespeare acteurs Gijs
Scholten van Aschat en Pierre Bokma.
Speech Thomas More in Shakespeare’s
handschrift (Bristish Library)

Theodor Meron gaf aan dat Shakespeare in zijn 16e en 17e eeuwse stukken al de eerste contouren
tekent van een opkomend vroeg-humanisme, autonoom en met een eigen verantwoordelijkheidsbesef. Dit geeft een bijna hedendaags inzicht in het gedrag van mensen in oorlogssituaties en een
vroege notie van mensenrechten. Wat kan Shakespeare ons leren over criminaliteit van de staat en
oorlogsmisdaden? Bestaat er een universeel gedeelde morele code van ‘chivalry”, die het recht
overstijgt? Is deze code vervolgens gecodeerd in het internationale recht (Conventie van Genève) en
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daarmee gedehumaniseerd? Is dit de reden dat er een spanningsveld is tussen algemeen
geformuleerde teksten zowel bij Shakespeare als in het internationale recht, waardoor locaal de
relevantie ontbreekt? Wat kan de rol van het theater zijn om vanuit een universele tekst situaties ter
plekke te actualiseren en analyseren, opdat er een nieuwe relevantie ontstaat.
Onder leiding van de Haagse filosoof en Shakespeaker kenner,
Tom Dommisse, reageerde het panel van internationale
(mensenrecht) juristen, academici en theatermakers op de
speech. Naast de theatermakers Lucas de Man (Macbeth –
Zuidelijk Toneel), Tina Packer (Shakespeare and Company –
USA) namen Dr Paul Franssen van de Universiteit Utrecht en
Rechter Sir Christopher Greenwood (Britse vertegenwoordiger
Internationaal Gerechtshof – Den Haag) zitting en ieder bracht
vanuit de eigen invalshoek inbreng in de discussie. Conclusies
waren dat Shakespeare ons nog steeds veel te bieden heeft
en dat theater in het algemeen een rol kan spelen in het naar voren brengen en analyseren van
politieke conflicten en situaties.
Loco-burgemeester, Ingrid van Engelshoven, rondde de bijeenkomst af met een dankwoord namens
de gemeente en ondersteunde de conclusie dat juist in Den Haag de combinatie van recht en theater
een plaats heeft.
Na afloop werden alle gasten verwelkomd op een drankje dat aangeboden werd door de Britse
ambassade. Het lentebuffet waarvan een gedeelte van de inkomsten naar Vluchtelingenwerk
Nederland gaat, mocht zich verheugen in een grote belangstelling.

Feedback op de presentatie was buitengewoon goed. Het werd bezocht door bijna 275
personen, waarvan ongeveer 50 gasten, met zeer diverse achtergronden, leeftijden en
nationaliteiten. De samenwerking met Theater aan het Spui was zeer positief. Hieronder
een aantal van de commentaren uit de anonieme survey die gehouden werd in de week na
de voorstelling.
The speech by the judge was a bit boring. The debate was excellent - too short!
5/16/2016 2:25 PM

I especially liked the Thomas More text, because it is still actual
5/10/2016 2:49 PM

enjoyed it thoroughly!
5/10/2016 9:03 AM

I wish the panel had had some more time. In other words, I wish there had been some more
time for discussion.
5/9/2016 6:03 PM

Prijsstelling
Voor deze presentatie werd een drie-laags prijssysteem gehanteerd waarbij de bezoeker zelf mocht
aangeven welke prijs zij wilden betalen: € 7,50, € 15,00 of € 25,00. Het was opvallend dat ongeveer
30 % van de mensen voor de middenprijs ging, 10 % voor de hoogste en de overige 60 % voor de
laagste. Dit heeft uiteindelijk de geprognotiseerde inkomsten met 10% doen toenemen.
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Feedback
Op de vraag of een dergelijke wijze van presenteren in de toekomst gecontinueerd zou
moeten worden, antwoorden alle correspondenten (24) positief.
Hieronder een aantal van de commentaren:
The combination of a theatrical presentation, with a lecture and a panel discussion on such a
relevant topic was fascinating. For me, the panel discussion was the biggest highlight as the
members of the panel were so different, really fresh and open in their views, complimenting each
other very well. Overall, a very unusual set-up and interesting Sunday morning!
5/16/2016 5:39 PM

Wonderful idea and wonderfully worked out.
5/10/2016 9:30 PM

both intellectually and culturally stimulating
5/10/2016 9:03 AM

The combi of performing arts and a scholarly explanation >>> nice!
5/9/2016 10:27 PM

Very stimulating
5/9/2016 6:03 PM

There is so little opportunity to listen to articulate reasoned debate without it becoming a very
specialised scenario that I may not even hear of. Loved the combination of theatre and experts
5/9/2016 5:24 PM

It was very interesting to see how theater can be used to discuss many important issues, linking the
past and the present
5/9/2016 3:08 PM

The panel was great! Love to see all politics through the eyes of philosophers/artists/historians
5/10/2016 9:39 PM

Visuele Impressie
Voor een visuele impressie van de presentatie is in
opdracht van de British Council een video gemaakt:
https://www.youtube.com/watch?v=DlFWVnCF-9c

Nagesprek en lunch in theater aan het Spui 24 april 2016
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EDUCATIE
Net als bij alle STET / THSF activiteiten waren er verschillende
educatieve activiteiten verbonden aan het Shakespeare 400
programma.
STET heeft sinds 2013 een eigen educatiemedewerkster die een
uitgebreid landelijk netwerk van Nederlandse en internationale
scholen heeft ontwikkeld(300). Uit onderzoek is gebleken dat STET’s
educatieaanbod hogelijk gewaardeerd wordt. (9,5 – 2014)
Het educatie aanbod is reeds zowel via de kanalen van STET als via die van de Koninklijke
Schouwburg en het in Nederland gebaseerde internationale gezelschap Theatre of Entanglement aan
scholen gecommuniceerd.
Basis Onderwijs: Shakespeare workshops (5+) Infinite Jest
De Haagse Schoolvereniging (HSV) heeft een dag workshop met de acteurs van Infinite Jest gehad
voor haar leerlingen, die bezig waren met een
Shakespeare cyclus op hun school. Deze is uiteindelijk
uitgemond in een schoolvoorstelling. De workshop
heeft aandacht besteed aan Shakespeare in het
algemeen en Macbeth, maar was vooral ook een
voorbereiding voor het door de leerlingen op te
voeren stuk. De feedback was zeer positief en veel
leerlingen hebben op zondag ook nog de voorstelling
Macbeth bezocht.
Op zaterdag 23 april is voor het eerst een openbare workshop georganiseerd. Dit was op verzoek van
een aantal ouders, die het jammer vonden dat er geen workshop bij hen op school kon plaatsvinden
(BSN). De workshop was goed bezocht (30 kinderen) en uit de feedback kwam dat dit zeker voor
herhaling vatbaar is.
In totaal 30 Leerlingen van de HSV en de Europese School in Den Haag zijn naar de openbare
voorstelling van Macbeth op zondag 24 april gekomen.

FEEDBACK
n.a.v. Infinte Jest’s workshop
The children and myself thought that the workshop was very useful for us as it gave us an idea
about where to start in terms of staging Shakespeare scenes. The activities that were used in the
workshop we also used in class to help the children begin acting. It was great for us to meet some
real actors of Shakespeare, something we could aspire to.
The performance was really great too, all the children loved it, it was perfect for the age of the
children, I would definitely take them again.
(Toby Hammerslay HSV International Dept (Nassaulaan) - 26 May 2016)
Quotes from my kids (HSV, both saw the show and followed the workshop)
It was fun and interactive
They brought the emotions across really well
Best piece of theatre in my life
Really good acting and an interesting play to choose
They got the emotion across in a fun way
It was funny
The sound effects were really, really cool
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Voortgezet Onderwijs(VO): Theatre of Entanglement
Voor het VO werden voor zowel de onderbouw als de bovenbouw scholenvoorstellingen met
voorafgaande workshops aangeboden:
To Sleep Perchance to Dream (12+) en Wherefore Art Thou? (15+) van Theatre of Entanglement.
De scholenvoorstellingen werden met de
workshops in de Koninklijke Schouwburg
aangeboden aan drie scholen met in totaal
190 leerlingen:
- Dalton College (Dordrecht)
- Edith Stein College (Den Haag)
- Het Stedelijk College (Zoetermeer)
Het is voor vele jongeren een dubbele
ervaring om niet alleen met Shakespeare in
aanraking te komen, maar ook een bezoek
te brengen aan de oudste schouwburg van
Nederland, de Koninklijke Schouwburg.
In verband met ernstige ziekte van een van de acteurs hebben we de voorstellingen en workshops
van Wherefore Art Thou, die een compilatie van Shakespeare teksten is voor oudere scholieren met
een hedendaags thema: het lot van een jonge jihad strijder en zijn moeder, moeten cancellen. Het
Edith Stein College heeft toen gekozen om To Sleep Perchance to Dream met een aangepaste
workshop te doen, maar de International School of The Hague (ISH) heeft helaas afgezien van
deelname. Wel hebben ongeveer 20 leerlingen van de ISH de presentatie Shakespeare and Just War
bijgewoond.
De workshops voorafgaande aan de voorstellingen geven de
leerlingen een kijkje in Shakespeare’s taal en de thema’s die van
belang zijn. De leerlingen werden in subgroepen ingedeeld, die
ieder met een acteur aan het werk gingen. De voertaal was Engels.
Ondanks het feit dat het geen Tweetalig Onderwijs (TTO) leerlingen
waren, vonden ze het geen probleem dat de workshop en de
voorstelling n het Engels waren.
We hebben wel moeten constateren dat april in het schooljaar
kennelijk lastig is voor scholen. Omdat we de 400 jarige sterfdag op
23 april als ijkpunt voor het programma hadden gekozen, waren we
aangewezen op de weken rondom die datum. Vele scholen hadden
echter na 21 april vakantie. Dat is spijtig geweest omdat we
daardoor helaas minder leerlingen (250 in totaal, incl voorstellingen bezoek) hebben kunnen
bereiken dan gehoopt en verwacht.
De feedback van de docenten was echter zeer positief en de strekking was dat het een bijzondere
ervaring was voor hen allemaal, en dat het een excellente mogelijkheid heeft geboden hun kennis
van Shakespeare’s Macbeth of van Shakespeare in het algemeen te verdiepen.
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Anonieme survey over To Sleep Perchance en de workshop
More, more, more please!!! And, of course, THANK YOU.
4/22/2015 1:38 PM
Keep doing your thing, we will keep coming and spreading the word.
4/21/2015 5:20 PM
It felt a bit like pop-up theatre. I jump at any chance there is for my kids to see or take
part in English-language theatre activities.
4/22/2015 1:38 PM
very good, especially for "foreigners" who have never study Shakespeare at school. I
particularly appreciate the program before the performance, with the extracts from the
pieces.
4/21/2015 8:53 AM
A great way for younger audiences to be introduced to Shakespeare
4/20/2015 10:02
PM

MARKETING en COMMUNICATIE
STET heeft via haar social media en nieuwsbrief en die van haar partners de
Koninklijke Schouwburg en Theater aan het Spui een groot bereik met bijna
10 000 volgers en abonnees. Dit heeft zeker zijn weerslag gehad in de
externe communicatie. Vooral de samenwerking en de inhoud van de
theatrale presentatie Shakespeare & Just War mocht zich verheugen op een
grote opkomst met ongeveer 275 aanwezigen. De inhoud van het
programma en vooral de deelname van de bekende acteurs Gijs Scholten
van Aschat en Pierre Bokma zal hier zeker aan bijgedragen hebben.

Het hele programma was vervat in een boekje dat mooi vorm gegeven was door onze in-house
designer, Dora Szikra, die daarmee haar taken binnen STET heeft uitgebreid.
Het festival stond in de NRC Cultuur editie bovenaan aangeraden als een tip voor het weekend.
Het was te betreuren dat, ondanks diverse verzoeken, de Haagse pers geen aandacht wilde geven
aan het festival. Het internationale karakter van Den Haag wordt hiermee tekort gedaan.
Alle voorstellingen zijn bijzonder goed ontvangen. De bezoekersaantallen waren, waarschijnlijk
vanwege het experimentele karakter van een aantal voorstellingen, wat onder de verwachting. Dit
gold met name voor de reading van Limbs recalling Limbs (29) en ook voor Hamlet hadden we gelet
op de samenwerking met de Tunesische ambassade en de actieve marketing ondersteuning van het
team van Dancing on the Edge op iets hogere aantallen gehoopt. (65). Daar staat tegenover dat twee
van de drie jeugd voorstellingen van Macbeth door Infinite Jest uitverkocht waren (148) en de
theatrale presentatie Shakespeare and Just War bijzonder succesvol was (273).

FINANCIEN
Het is altijd weer een uitdaging om een dergelijk festival bestaande uit meerdere onderdelen met
een groot aantal (dure)spelers uit het buitenland financieel succesvol te laten zijn. Door bijzonder
scherp aan de wind te varen en met name dankzij de genereuze ondersteuning van de gemeente Den
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Haag vanuit zowel de culturele projecten als ook vanuit Internationale Zaken (theatrale presentatie)
is het toch weer gelukt de cijfers rond te krijgen.
Al in een vroeg stadium bleek dat we niet het volledige programma zouden kunnen gaan uitvoeren in
verband met de beslissing van twee grotere fondsen om het festival niet te ondersteunen (Fonds 21
en Amodo). Om die reden hebben we besloten niet een van de voorstellingen die in het kader van
het Shakespeare Lives programma in Groot Britannië werden ontwikkeld, te programmeren. Dit
leverde een onmiddelijke besparing op van bijna € 10 000,00.
Vervolgens hebben we de post ‘verblijf’ flink omlaag kunnen brengen door de acteurs niet in een
hotel onder te brengen maar in een appartement. Ook hebben we door hergebruik van eerder
gemaakt decormateriaal de kosten voor materiaal sterk kunnen beperken. De overheads zijn dankzij
de kleine organisatie van STET en de gratis kantoor ruimte, beperkt gebleven tot kosten van
administratie, verzekeringen, telefoon, cadeaus en dergelijke.
Een andere meevaller was dat de meeste sprekers geen gage verwachten voor hun deelname, zoals
de rechters Meron en Greenwood en Dr Franssen. Daarentegen waren door een omissie de kosten
van de moderator in de oorspronkelijke begroting niet opgenomen en was ondanks een halvering
van hun gages het contracteren van Gijs Scholten van Aschat en Pierre Bokma, een iets hogere
kostenpost.
Het is fijn dat de projectmedewerkers aan het project, die hier bijna een jaar aan gewerkt hebben,
toch nog een enigszins redelijke vergoeding hebben kunnen ontvangen. Dankzij een heel goede
budgetbewaking hebben we in de realisatie zelfs een klein plusje kunnen realiseren.

CONCLUSIES
We kijken met een goed gevoel terug op het The Hague Shakespeare Festival 2016. We hebben op
een zeer bijzondere manier de 400 jarige sterfdag van William Shakespeare herdacht met het thema
Shakespeare en Den Haag, de stad van Vrede en Recht.
Shakespeare Lives!
Het The Hague Shakespeare Festival was een van de vele
Shakespeare festivals en evenementen die in dit jaar
wereldwijd ter nagedachtenis van Shakespeare gevierd zijnen
worden. De British Council heeft dit festival mede
ondersteund en was verheugd dat ook in Nederland er
deelgenomen is aan het wereldwijde project Shakespeare
Lives, dat herdenking van Shakespeare’s leven en werk in een
locale context voorstaat.
(zie website British Council:
http://www.britishcouncil.nl/programmes/arts/shakespeare-lives)

Samenwerking
De samenwerking met de drie theaters van de Toneel Alliantie in Den Haag – de Koninklijke
Schouwburg, het Nationale Toneel en Theater aan het Spui, die vanaf 2017 het Nationale Theater
gaan vormen, is heel goed geweest. Met name de positieve synergie tussen het publiek dat
normaliter naar het Spuitheater gaat en het ‘normale’ STET publiek uit de internationale
gemeenschap was merkbaar tijdens de theatrale presentatie Shakespeare and Just War.
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Doel Festival Shakespeare te verbinden aan de stad Den Haag is gehaald!
Terugblikkend kunnen we constateren dat we met redelijk succes jong talent uit Tunesië voor dit
festival naar Nederland hebben gehaald en aan theaterschrijfster Ninke Overbeek een podium
hebben geboden met een reading van haar nieuwe stuk. In het kader van de interculturele
ontmoeting hebben we gevestigd theatermaker Tina Packer laten samenwerken met de jonge
Nederlandse acteurs Gerty van de Perre en Patrick Mathurin. En we hebben de stad Den Haag
verbonden met Shakespeare in een internationaal programma waarin de Nederlandse acteurs Gijs
Scholten van Aschat en Pierre Bokma samen met de eminente jurist, Theodor Meron ’speelden’.
We kijken terug naar een inspirerend educatie programma dat weer vele jongeren hun eerste
ervaring met Shakespeare heeft gebracht door middel van voorstellingen en workshops, om
verschillende vaardigheden te kunnen ontwikkelen en oefenen.
Het publiek heeft de weg gevonden naar het festival, waarbij de aantallen varieerden van helaas iets
tegenvallend tot uitstekend.
Voor de toekomst wordt gekeken of de verbinding die in de theatrale presentatie tussen de
internationale juridische fora en NGO’s in Den Haag en theater, in de vorm van theatercolleges
gecontinueerd kan worden.
Kortom we kijken terug met een gevoel van tevredenheid en inspiratie voor de toekomst.
Wassenaar juli 2016

Algemene commentaren over STET:
STET continues to deliver high quality, cutting edge, often daring, always fun theater - how lucky we are to
already be on the mailing list!
5/10/2016 9:39 PM

keep up the good work!
5/10/2016 9:03 AM

Keep going!

Met dank aan ons trouwe publiek!

5/9/2016 5:24 PM

Het festival had niet kunnen plaatsvinden zonder de ondersteuning van:

Photography:
Nick Kemp & Agnieszka Wielopolska
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Evaluatie Medea
10 – 13 november 2016
Nationale Toneelgebouw – Zaal 2 – Den Haag

MEDEA een terugblik
STET heeft in haar aanvraag voor de Kunstenplan periode van 2017 – 2020 aangegeven dat zij vanaf
2016 tot en met 2019 jaarlijks een Medea adaptatie wil programmeren. De reden hiervoor is dat we
in het zoeken naar producties een aantal malen interessante Medea bewerkingen tegenkwamen. Het
verhaal van Medea gaat over “het ultieme” in haat, geweld, liefde. Het is een totaal verwarrende
tekst, maar uiteindelijk gaat het over een daad die ons allen aangaat. We zijn allemaal kind geweest
en kennen allemaal – existentiële – angst. Daarnaast kennen we allemaal gevoelens van wanhoop en
woede in menselijke maar ook maatschappelijke zin. Waartoe kunnen ook wij gedreven worden of
gaan we ten onder aan het andere uiterste: totale apathie. In ieder van ons woont een Medea. In ons
onderzoek willen we deze elementen die het perpectief van zowel van de dader als de slachtoffers
nemen, vanuit de verschillende bewerkingen van Medea bekijken. De eerste productie in dit kader is
de succesvolle Grieks-Nederlandse co-productie Medea van het gezelschap SKEPSIS geweest, die in
november 2016 in het Nationale Toneelgebouw stond.
November 2016
De repetities voor Medea vonden in Griekenland
plaats, terwijl het licht en decorontwerp in
Nederland gemaakt werd door Vassilis
Apostolatos. Deze Grieks ontwerper, waarmee
STET reeds een langdurige samenwerking heeft,
trad ook op als ‘agent’ van SKEPSIS en vervulde
een bijzondere praktische rol als (culturele)
tussenpersoon.
Een week voor de voorstellingen is de cast bestaande uit 6 acteurs, de choreograaf, regisseur en
assistent naar Nederland gevlogen voor de laatste repetities in het NT gebouw. Helaas had Maria
Protopapa moeten afzeggen voor de titelrol maar het was bijzonder verheugend dat de in
Griekenland welbekende Marianthi Sontaki haar rol heeft kunnen overnemen.
Dimitris Georgalas deed de regie en nam deel aan het koor en speelde Kreon, vader van Glauke de
nieuwe bruid van Jason. Het was een strak gechoreografeerde voorstelling waar Feodora Soutou
voor tekende. Het theaterbeeld werd gecompleteerd door het strakke decor van een zonnenwijzer
van de hand van Vassilis Apostolatos. Met uiterts geringe middelen is het SKEPSIS en STET een
prachtige voorstelling neer te zetten, die buitengewoon goed ontvangen werd door het veelal
Griekse publiek. De Griekse ambassadeur zei dat dit de beste en meest pure Medea was, die hij
gezien had in jaren.
Educatie
Dimitris Georgalas (regisseur) heeft samen met een van de
acteurs een introductie workshop gegeven op het Sorghvliet
gymnasium. Uit het evaluatie rapport het volgende:
“The director and one of the actors of the Greek Medea
crew visited the Sorghvliet Gymnasium for an indepth
Medea workshop. They discussed the importance of the
chorus in ancient Greek drama and explored the motivations
and justifications of the central horrific act of the play.
Students voted on whether they supported Medea or Jason. This sparked an interesting conversation.
Later on they participated in trust exercises (see picture) to understand how the chorus moves, acts

and speaks as one. The group and their teachers attended the Skepsis’ production of Medea at the
Nationale Toneel which gave them even more to talk about afterwards.”
De feedback van de leerlingen en docenten was bijzonder positief. Het heeft hen een dieper begrip
gegeven van een Grieks tragedie in het algemeen en van Medea in het bijzonder. De workshop was
interactief en open. 19 leerlingen namen deel en 18 van hen kwamen naar de voorstelling.
De ambitie om meer gymnasia in den Haag en omstreken voor het educatie programma te
interesseren is helaas niet geheel vervuld. Dat was jammer juist omdat vanuit Gymnasium Sorghvliet
het enthousiasme groot was voor dit project . Het bood immers een unieke mogelijkheid om een
stuk dat gebaseerd was op de klassieke bron van nabij mee te maken. Het feit dat het in het Nieuw
Grieks was, deed daar niet aan af. Integendeel het gaf leerlingen de mogelijkheid om zichzelf te
testen om te zien in hoeverre het door hen bestudeerde klassieke Grieks herkend kon worden. De
niet altijd vlekkeloze boventiteling was daarbij wel een hulp.
Marketing
We hebben ons op zowel het reguliere STET publiek als meer specifiek op Grieken in Nederland
gericht. We hebben veel hulp gekregen van de Griekse theatermaker Theodora Voutsa, die in
Amsterdam het International Theatre in English leidt en een groot bereik heeft in de Griekse
gemeenschap. We hadden goede contacten met de Griekse ambassade, die op de openingsavond
wijn en hapjes aanbood. Het Grieks Verkeersbureau in Amsterdam heeft verschillende mailings
uitgestuurd over de productie. Met behulp van Machie Georgolas, promovenda bij deze vakgroep
Nieuw Grieks aan de Universiteit van Amsterdam zijn verschillende social media platformen
geïnformeerd en gevoed. Onze eerdere contacten met Griekse studenten aan de Universiteit van
Leiden gaf een mooie andere ingang. Al met al kunnen we niet anders zeggen dan dat de Griekse
gemeenschap de voorstelling met warmte en enthousiasme heeft omarmd.
Al deze inspanningen hebben erin geresulteerd dat de drie voorstellingen volledig uitverkocht waren.
Ofschoon het meerendeel van de bezoekers Grieks was (75%), waren er zeker ook een groot aantal
Nederlanders en andere internationals. Verrassend was het grote aantal jongeren en studenten dat
de voorstelling bezocht.
Inclusief gastenkaarten (25) en We Are Public kaarten (10) werden er 308 kaarten verkocht waarvan
66 studenten kaarten.
Stagiaire
Tijdens dit project heeft Erica Sawyer Theatre Design student aan de Nottingham Trent University
Groot Brittannië bij STET stage gelopen. Zij heeft de ontwerper Vassilis Apostolatos geassisteerd in de
bouw en uitvoering van het decor en de belichting. Voor beide partijen was het een enorme
positieve ervaring, die zeker voor herhaling vatbaar is. Juist in een kleine organisatie als STET kunnen
studenten heel veel hands-on ervaring opdoen tijdens een productie.
Financieel
Het project is binnen de voorgelegde begroting gebleven en heeft door scherpe keuzes het zelfs
mogelijk gemaakt om een mooie filmregistratie te maken. Dit is een essentiële voorwaarde voor het
welslagen van een vervolg van de productie. We zijn erg blij dat dankzij een goede samenwerking
met met name de Griekse gemeenschap als ook door de goede verkoopcijfers en het feit dat een van
de STET bestuursleden haar huis beschikbaar stelde voor het verblijf van de acteurs, we deze
registratie binnen budget hebben kunnen maken.

DANK
We zijn dank verschuldigd aan met name de Gemeente Den Haag, Het Prins Bernhard Fonds – Zuid
Holland, Zabawas en het Gilles Hondius Fonds. Zonder hun financiële steun hadden we deze
voorstelling niet kunnen maken.
Vervolg
Er zijn inmiddels bij drie festivals verzoeken ingediend de voorstelling op te nemen. Helaas waren we
net te laat voor het Fajr festival in Teheran – Iran (jan 2017). Volgend jaar wordt de voorstelling weer
voorgedragen en de hoop is het dan daar naar toe gaat. Verder lopen er twee aanvragen voor de
Zomertheaterfestivals in Athene en op Cyprus. We zijn nog in afwachting van de uitkomsten. De
Cypriotische ambassade in Den Haag heeft een aanbeveling gedaan voor opname in het Cyprus
festival.
De Griekse ambassadeur Mr Chronopoulos was zo enthousiast over de voorstelling dat hij nu
voorgesteld heeft om de voorstelling ook naar Brussel en London te brengen. We hopen daar
binnenkort nader over te kunnen berichten.
Conclusie
Het Medea project was van een bijzonder hoge kwaliteit en het was dan ook fijn dat alle drie
voorstellingen uitverkocht waren. De reacties waren erg enthousiast en positief. De steun van de
Griekse ambassade om naast de festivals het stuk ook in Belgie en het Verenigd Koninkrijk te
introduceren is bijzonder verheugend en zal hopelijk vruchten afwerpen.
Het doel om met deze productie de verdere Medea cyclus in 2017, 2018 en 2019 een startpunt te
geven, is glansrijk gehaald. Dat meer dan 20% van het publiek uit studenten bestond, was bijzonder
en geeft hoop dat de verdere Medea programmering ook bij het jongere publiek een snaar raakt.
We gaan met goede hoop de volgende edities tegemoet.

Marianthi Sontaki MEDEA November 2016 Den Haag
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1. THE SNOW QUEEN (5+) BY STORYBOX THEATRE (ROD BURNETT, UK)
Rod Burnett first toured The Netherlands in February
2014 with The Steadfast Tin Soldier. His show and school
visits were such an incredible success and inspired so
many children, that returned once again to The Hague.
Rod originally trained as a sculptor and designer and
makes all his puppets himself. He tours with his shows
both in the UK and internationally. He is a regular guest
at puppet-theatre festivals like Titirimundi (International
Puppet Festival, SPAIN).
He not only performs but is also a great teacher to
aspiring puppeteers. Most of the schools he visits book
his shows again and again.
Wherever he goes he finds enthusiastic followers who
are happy to go on adventures with him and his puppets.
In 2017 he will come back to perform Jack and the
Beanstalk.

The Snow Queen Education Timetable
Date
26 January Tuesday

Time
9.00 - 14.30

Activity
3
Performances

27 January
–
Wednesday

9.00-10.00

Performance

13.30-14.30

Performance

13.15-14.25

Performance

28 January Thursday

School
International School
Amsterdam
British School –
Leidschendam
British School –
Voorschoten
GSV Groningen
International Dep

No. of students

Age

240

4-12

98

4-10

96

4-10

170

5-12
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2. THE HAGUE SHAKESPEARE FRINGE EDUCATION PROGRAMME
STET The English Theatre was one of the proud producers and organizers of The Hague Shakespeare
Festival series. In 2016 the theme was Shakespeare 400: Mirror of the City of Peace and Justice. STET
Education Department worked in co-operation with Infinite Jest theatre compamny (UK) and Theatre of
Entanglement (NL) for a broad and interesting education programme.

Infinite Jest actors visited the International Department
of the Haagse School Vereniging (HSV) for an interactive
Shakespeare Workshop. The enthusiastic drama
teacher invited the actors to help his students prepare
for an end-of-the-year performance. Students later
devised different scenes from Shakespeare’s plays and
presented them for their parents.
The drama class also attended Infinite Jest’s production
of Macbeth at the Koninklijke Schouwburg.
Quotes from the pupils:
“ They brought the emotions across really well”
“Best piece of theatre in my life”
Feedback from the teacher: “All the children loved the workshops and were full of enthusiasm for
Shakespeare and English afterwards. The actors gave 100% effort and motivated and educated our
students in drama and in the unique writing of Shakespeare. Many thanks! “
Infinite Jest actors also gave a Pre-show Shakespeare
Workshop for children interested in exploring the
themes, characters and story line of Macbeth before
they watched it. It was encouraging how quickly the
workshop sold out and the children benefited from
learning more about this tragic play. Interactive
activity included imagining themselves as the main
characters to learn more about their motivation and
relationships, as well as staging tableaux of important
scenes. This workshop certainly increased their
engagement when they later saw the production.
General Shakespeare Workshop – Education Timetable
Date
Friday
22 April

Time
8:30 –
10.00

Activity
Shakespeare
Workshop

School
Haagse
Schoolvereniging
(HSV)

No. of participants

Age

14

8-10
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Saturday
23 April

9.3010.30

Open Pre-show
Workshop

Diverse schools

22

5-12

Saturday
23 April

15.0015.50

Macbeth public
perf school visit

European School
of The Hague

18

7-8

During the festival Theatre of Entanglement worked with secondary school groups on various
Shakespeare texts and then performed To Sleep, Perchance to Dream. After the performance they had a
lively discussion with the audience. The performance included live music and text from various
Shakespeare plays related to current social issues.
Feedback from teachers:
“Overall, the workshop and show were
worthwhile. The workshop with tableaux was a
wonderful way of getting a feel for the plays.”
“The class was split in two groups. One really
enjoyed the workshop because all the students
were confident and participated actively and
enthusiastically. The other group was
dominated by a few shy and unmotivated
students and was therefore less successful despite the enormous effort made by the actor leading
the workshop. “
To Sleep, Perchance to Dream– Education Timetable
Date

Time

Activity

School

10.30 Wednesday
12.30
20 April

To Sleep,
Perchance To
Dream - Workshop
and Performance

Stedelijk Dalton
Lyceum
Doordrecht +
Edith Stein
College

16 + 50

16 yrs

Thursday
21 April

To Sleep,
Perchance To
Dream - Workshop
and Performance

Stedelijk College
Zoetermeer

63

14 yrs

10.00 12.00

No. of
Age
participants
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3. MAGICAL STORYTELLING SESSIONS WITH CAJA VAN DER POEL
Caja van der Poel is one of STET’s permanent performers,
who can be booked throughout the year. She performs
magical stories for 2-11 year old pupils in intimate settings.
All her performances are tailor-made for the interest, age
and size of the audience.
The Casaschool (Montessori) in Pijnacker contacted our
Education Department for a six-week of storytelling
programme for their Monday afternoon activity time. The
children were so enthusiastic and listened so carefully,
that Caja was able to tell longer and more intricate stories as the weeks progressed.
The pupils also learned a traditional English song and played interactive games. Caja asked the students
to tell a 1 minute story themselves, which they found challenging, but extremely enjoyable!
Magical Storytelling Sessions Timetable
Date
Monday
13 June
Monday
20 June
Monday
27 June
Monday
4 July
Monday
11 July
Monday
18 July

Time
15-16
and
16-17
15-16
and
16-17
15-16
and
16-17
15-16
and
16 - 17
15-16
and
16-17
15-16
and
16-17

Activity

School

No. of students

Age

Magical Storytelling
Sessions

Casaschool
Pijnacker

18

aged 6-9

Magical Storytelling
Sessions

Casaschool
Pijnacker

19

aged 6-9

Magical Storytelling
Sessions

Casaschool
Pijnacker

16

aged 6-9

Magical Storytelling
Sessions

Casaschool
Pijnacker

23

aged 6-9

Magical Storytelling
Sessions

Casaschool
Pijnacker

25

aged 6-9

Magical Storytelling
Sessions

Casaschool
Pijnacker

20

aged 6-9

4. STORYTELLING AND IDENTITY WORKSHOP (14-20 yrs)
Raphael Rodan (Israel) and Sahand Sehebdivani (Iran) are best friends, despite the fact that their
countries are not on friendly terms. They are both successful storytellers, teachers and actors, who like
to challenge themselves, their audience and their students with themes like identity in an international
environment, home countries and where we feel at home, belonging and being left out of a group or
community.
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In October they held a special Storytelling Workshop at
the Hofstad Lyceum which included students from Ireland
and France for different nationalities in order to learn
more about each other.
The workshop was a huge success – even the teachers
formed a group!
Feedback from a teacher:
„At Hofstad Lyceum we were delighted with the way the
Storytelling Workshop has worked out. 50 students; native
and non - native speakers with different levels of English
were inspired by the workshop leaders to tell about personal experiences in words and acting. The
students had fun and learned to express themselves in several ways. It was of great value to our
international exchange program. Thank you.”
In December STET organized an international Storytelling Workshop for the first year teacher-trainee
students at Rotterdam University. The three workshops took place on the last semester day before the
Christmas break and school organized a Christmas lunch for all participants. The workshop was such a
success, that the university wants to make it an annual event.
Storytelling and Identity - Education Timetable
Date

Time

Activity

School

Monday
10
October

10.15- 12.15
(1,5 hours +
half an hour
break)
13.20-14.40
(no break)

“Storytelling
Workshop”

Hofstad Lyceum,
The Hague

“Storytelling
Workshop”

9:00-16.30

“Storytelling
Workshop”

Monday
10
October
Thursday
23 Dec

No. Of
students
53

Age

ISH The Hague

22

14

Rotterdam
University

150

18-20

aged 16-18

5. COMEDY & SHAKESPEARE: 3 HOUR WORKSHOP A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM
PERFORMANCE BY ILLYRIA (UK)
At the beginning of September secondary school students from different schools came to the beautiful
gardens of the Municipality of Wassenaar to participate in an open-air workshop and watch a various
important scenes from A Midsummer Night’s Dream.
Emmeline Prior (educator at the Globe Theatre in London) visited Wassenaar specially to be the
moderator of this activity. She has helped the students examine and understand comedy in
Shakespeare’s time, to see the difference between comedy now and then, to recognize comical
situations, characteristics and use of the language.
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It was an excellent way to let Dutch and International schools mingle and
to have them work together. All teachers were positive about the outdoor
learning approach and were keen to book again next year.

Illyria The Taming of The Shrew Education Timetable
Date

Time

Friday 2
11.00-14.00
September (3 hrs with
break)

Activity

School

Comedy and
Shakespeare

Dalton DH, ISH,
Haarlemmermeer
Lyceum

No. Of
students
103

Age
aged 16-18

6. GUILDHALL GRADUATES DRAMA PREPARATION AND GENERAL WORKSHOP (UK)
Three British recently graduated actors from the Guildhall School of Music and Drama (London) visited
The Hague to perform their final year solo performances and to give general workshops to secondary
school students. They visited the American School of The Hague for a General Acting Workshop, then
performed their intriguing solos and had a short chat about their writing process and experiences.
They shared their favourite drama methods and made students try them. They also had three one-onone sessions with talented students who want to become actors.
At the RSG Magister Alvinus school in Sneek (picture below) they gave a fun and interactive workshop
to a big group of enthusiastic students. It was a great success!

GG16 Workshop - Education Timetable
Date
Thursday
22
September

Time
10.20 -13.30
(with break)

Friday 23
September

11.00-12.30

Activity
General Drama
Workshop, School
performance, Oneon-one sessions (x3)
General Drama
Workshop

School
American School of
The Hague

No. of students
22

Age
18

RSG Magister
Alvinus, Sneek

56

14-18

STET Education Evaluation 2016

7. EURIPIDES: MEDEA WORKSHOP (BY SKEPSIS, GREECE)
The director and one of the actors of the Greek Medea
crew visited the Sorghvliet Gymnasium in The Hague for
an in-depth Medea workshop. They discussed the
importance of the chorus in ancient Greek drama and
explored the motivations and justifications of the central
horrific act of the play.
Students voted on whether they supported Medea or
Jason. This sparked an interesting conversation. Later on
they participated in trust exercises (see picture) to
understand how the chorus moves, acts and speaks as
one. The group and their teachers attended the Skepsis’ production of Medea at the Nationale Toneel
which gave them even more to talk about afterards.
Medea Education Timetable
Date

Time

Activity

School

Friday 11
Nov
Saturday
12 Nov

13.00-14.00

Medea
Workshop
Medea Public
Perf School
visit

Sorghvliet
Gymnasium
Sorghvliet
Gymnasium

20.30-22.00

No. Of
students
19

Age

18

17-18

17-18

8. LADY M PERFORMANCE BY ANNEMARIE DE BRUIJN (NL)
STET and its closest friends, supporters and sponsors came
together in November to celebrate 10 amazing years of the
company.
As parts of STET’s commitment to bringing new audiences
to English language theatre, a group from Edith Stein
College (with which STET has a long and close relationship)
was invited to see the performance of Lady M and their
tickets were paid by STET’s crowdfunding campaign.
Lady M Education Timetable
Date

Time

Activity

School

Saturday
26 Nov

19.30

Lady M perf

Edith Stein
College

No. Of
students
12

Age
15-18
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9. A CHRISTMAS CAROL SCHOOL PERFORMANCE BY ASHLEY RAMSDEN MASTER
STORYTELLER (UK)
For an incredible 11th year Ashley Ramsden returned
to The Hague with his perennially popular version of
a Christmas Carol.
Many of our audience tell STET that Christmas
wouldn’t be Christmas without Ashley’s marvelous
and inventive retelling of the quintessential festive
tale. Every year more performances in more towns in
the Netherlands and it is still not enough!
In 2016 Ashley performed at the International School
of Eerde in their beautiful 17th century Goblin Hall.
Truly one of the most amazing settings he has ever performed in!
STET supplied the schools with educational material (for example A Christmas Carol PowerPoint game, a
summary of the novel) to complement the work they were doing in class.

A Christmas Carol – by Ashley Ramsden
Date

Time

Friday
9 Dec

11.30-12.50

Fri 9
Dec

20.30-22.00

Tue 13
Dec

11.20-12.50

Activity

School

A Christmas
Het nieuwe
Carol school
Eemland, Amersfoort
perf
A Christmas
Melanchton,
Carol public perf
Bergschenhoek
school visit
A Christmas
SintCarol school
Maartenscollege,
perf
Voorburg

No. of
students

Age

90

16-18

18

16-17

88

16-18
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Wed 14
Dec

13.00-14.30

Thu 15
Dec

16.30-18.00

Mon 19
Dec

13.40-15.00

Mon 19
Dec

20.30-22.00

A Christmas
Carol school
perf
A Christmas
Carol
Muiderslot
school perf
A Christmas
Carol school
perf
A Christmas
Carol public perf
school visit

International School
Eerde

69

14-18

Martiuscollege,
Grotebroek

73

14-16

Het College, Weert

90

16-18

Het Rijnlands
Lyceum Oegstgeest

22

17

@
STET Education 2016 in diagrams and percentages

Provinces reached in
2016
Friesland
3%

Limburg
5%
Overijssel
4%

Groningen
10%

Noord-Holland
22%

Zuid-Holland
56%
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University
8%

Age range reached in 2016

Primary School
43%
Secondary School
49%

Type of school
European School
4%

Other
2%

Dutch School
35%
International School
59%
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